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احتاد الطائرة يعتمد 
التقريرين املالي واإلداري

يعقوب العوضي

اعتمــدت اجلمعيــة 
العمومية «العادية» الحتاد 
الكرة الطائرة والتي عقدت 
مساء امس في مقر االحتاد 
الشــيخ  مبجمع صاالت 

التقريرين  العبداهللا  سعد 
املالي واإلداري عن الســنة 

املنتهية ٢٠٢٠-٢٠٢١ كما اعتمدت 
اخلطة املقترحة للســنة اجلديدة، 

. وفوضت اجلمعية مجلس اإلدارة لتعيني مراقب  ت با حلســا ا
وترأس االجتماع نائب رئيس االحتاد نايف اخلميلي بحضور 
أمني السر العام عبداهللا الغرير وأمني الصندوق خلف الهاجري 
وممثلي ١١ ناديا واللجنة األوملبية الكويتية فيما تغيب ممثل 
نادي العربي. وأشاد الغرير بالتنظيم وسالسة العمل خالل 
اجلمعية العمومية، مؤكدا أن مصلحة الرياضة الكويتية تأتي 
فــي املقام األول، كما أن مصلحة الكــرة الطائرة دائما في 
احلسبان، مشــيرا الى ان التعاون اإلداري بني اجلميع البد 

أن ينتج عنه تطوير اللعبة.

الزمالك يعزز صدارته 
للدوري.. ويحرز دوري السلة

«العنابي» في اختبار كرواتي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

اقتنص الزمالك فوزا مهمــا بالتغلب على املقاصة بهدف 
نظيف أحرزه جنم الفريق أحمد سيد زيزو بعد ٨ دقائق فقط 
من ضربة جزاء في مباراة ضعيفة املستوى من الفريقني غابت 
عنها املتعة متاما، ولكن في النهاية رفع الزمالك رصيده إلى ٦١ 
نقطة باملركز األول، وله مباراة مؤجلة مع األهلي، بينما توقف 
رصيد املقاصة عند ٣٦ نقطة باملركز السابع، وبعد اخلسارة أعلن 
محمد عظيمة املدير الفني للمقاصة اعتذاره عن عدم االستمرار 

في مهمته بسبب تأخر مستحقات الالعبني ملدة ٣ شهور.
وفي مباراة أخرى باجلولة نفسها، تعادل انبي واملقاولون 
بنتيجــة ١-١، وبذلك رفع انبي بقيــادة حلمي طوالن رصيده 

إلى ٣٧ نقطة، واملقاولون بقيادة عماد النحاس الى ٢٩ نقطة.
وفي الليلة نفســها، توج فريق كرة السلة بنادي الزمالك 
ببطولة بكأس دوري السوبر، عقب الفوز على االحتاد السكندري 
بنتيجة ٨٤-٨٠، بعد شوط فاصل، لتعادل الفريقني بعد األشواط 
األربعة ٧٣-٧٣ وبذلك حســم اللقب ٣-٢ في مجموع اللقاءات 

التي أقيمت بني الفريقني.
إلى ذلك، تقدم االحتاد املصري لكرة القدم، بطلب رسمي 
إلى االحتاد االفريقي «كاف»، لتقدمي موعد نهائي دوري أبطال 
أفريقيا احملدد له يوم ١٧ يوليو املقبل في الدار البيضاء، ليقام 
في ١٥ يوليو، أو قبل ذلك، حتى يتاح للمنتخب األوملبي املصري، 
االستعانة بالعبي األهلي في األلعاب األوملبية بطوكيو، ومنهم 
محمد الشــناوي وناصر ماهر وطاهــر محمد طاهر وأكرم 
توفيق، حيث ســيغادر املنتخب األوملبــي الى طوكيو في ١٦ 
يوليو، ويلعب ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات األرجنتني 

وإسبانيا وأستراليا.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يبدأ منتخــب قطر األول لكرة القدم رحلة االســتعداد 
للمشــاركة في بطولة الكأس الذهبية لــدول احتاد أميركا 
الشمالية والوســطى والكاريبي «الكونكاكاف» التي ستقام 
في مدينة هيوسنت األميركية خالل الفترة من ١٠ يوليو إلى 
أول أغســطس املقبلني، حيث يلتقي اليوم منتخب كرواتيا 
لالعبني احملليني على هامش معسكره اخلارجي احلالي في 
كرواتيا، والتي تشهد أيضا مواجهة ودية ثانية وأخيرة قبل 
التوجه إلى أميركا أمام منتخب السلڤادور يوم ٤ يوليو املقبل.

وتشهد بطولة الكأس الذهبية مشاركة ١٦ منتخبا مت تقسيمها 
إلــى ٤ مجموعات يتأهل األول والثاني من كل مجموعة إلى 

الدور ربع النهائي، الذي سيقام بخروج املغلوب.
ويلعــب املنتخب القطري أولى مبارياته بالكأس الذهبية 
أمــام بنما يوم ١٣ يوليو، ثم غرينــادا ١٧ يوليو، واملواجهة 
الثالثة واألخيرة في املجموعة الرابعة أمام منتخب هندوراس 

٢٠ يوليو.
هذا، وحدد احتاد أميركا الشمالية «الكونكاكاف» اجلمعة 
املقبل موعدا إلعالن القوائم النهائية للمنتخبات املشــاركة 
في بطولة الكأس الذهبية، حيث كشف منذ أيام عن القوائم 
األولى جلميع املنتخبات والتي ضمت أكثر من ٥٠ العبا لكل 
منتخب، وسيتم تخفيضهم إلى ٢٣ العبا في القائمة النهائية 
قبل انطالق الدور التمهيدي للبطولة التي تقام خالل الفترة 
من ٢ إلى ٦ يوليو، مبشــاركة ١٢ فريقا في مدينة فلوريدا، 

لتحديد آخر ٣ منتخبات في دور املجموعات.
كما أعلن االحتاد أنه سيتم تأكيد القوائم النهائية املكونة 
من ٢٣ العبا جلميع الفرق املشاركة قبل بدء الدور التمهيدي، 
وأعلن أيضا أنه بعد املوعد النهائي للتقدمي، لن يسمح بالتغييرات 
إال في حالة القوة القاهرة أو اإلصابة حتى ٢٤ ســاعة قبل 
املباراة األولى لكل فريق في مرحلة املجموعات، ويجب أن 

يوافق «الكونكاكاف» على جميع التغييرات.

حلظة تتويج الزمالك بطال لدوري سوبر السلة

جانب من استعدادات منتخب قطر لبطولة الكأس الذهبية

شومرز: دعم اإلدارة واإلصرار وراء فوز «األبيض» بكأس «السلة اخلليجية»
هادي العنزي

أبدى مــدرب الفريق األول لكرة الســلة بنادي 
الكويت األملاني بيتر شومرز سعادته بفوز فريقه 
بكأس بطولة اخلليج الـ ٤٠ لألندية األبطال، والتي 
نظمها نادي شباب أهلي دبي، واختتمت األسبوع 
املاضي باإلمارات، وشارك فيها ٥ أندية خليجية.

وأكد شومرز في تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
الفوز باللقب لم يكن سهال، لعدة أسباب «السبب 
األول كوننــا ال نعرف بدرجة كافية مدى جودتنا 
كفريــق واحد، خاصة أن هنــاك عنصرين انضما 
للفريــق أثناء املعســكر الصربــي الناجح، وقبل 
املشاركة في البطولة وهما الپولندي ايه جي سالندر، 
والبوسني إملدين كيكانوفيتش، وقد أخبرت الالعبني 
بأننا جيدون مبا نقدمه، دون االلتفات ملستويات 

الفرق األخرى».
وأشاد بدعم واهتمام رئيس مجلس إدارة نادي 
الكويت خالد الغامن، ونائب الرئيس بدر العصيمي، 
واجلهــاز اإلداري لألبيض، وحرص الالعبني على 

تقــدمي أفضل ما لديهم فــي جميع املباريات، «فقد 
كان شهرا طويال، بتضحيات كبيرة من اجلميع».

وذكر شومرز أن اجلولة األولى للبطولة كشفت 
أن جميع الفرق متقاربة من حيث املستوى الفني، 
وهذا ما ضاعف من مهمتنا، مضيفا ان الفرق األربعة 
متقاربة املستوى، وهذا ما أثبتته النتائج املتقاربة 
للمباريات، باستثناء نادي الشمال القطري بحسب 
ظروفه اخلاصة، فضال عن وجود بعض الثغرات 
الدفاعية بالفريق، والتي عملت على اصالحها بسرعة 
قصوى، الفتا إلى أن عدم تأهل شــباب أهلي دبي 
للمباراة النهائية وخسارته من النصر السعودي 

شكل مفاجأة للكثيرين.
وعن املباراة النهائية للبطولة، أشــار شومرز 
إلــى أنها جاءت صعبة كثيرا، رغم تقدم «العميد» 
في أغلب فتراتها، مبينا ان النصر السعودي فريق 
جيد يستطيع ان يعاقب خصمه مستغال أي أخطاء 
أو ثغرات دفاعية، وكانت بدايتنا جيدة، لكننا لم 
نســتطع االبتعاد كثيرا عنهم، وفي النهاية كانت 

رغبتنا حاضرة بالفوز باللقب.

أكد لـ «األنباء» أن البطولة شهدت مستويات متقدمة

بيتر شومرز

يعقوب العوضي

أقام احتاد كــرة اليد دورة خاصة 
ببرنامج تسجيل الالعبني إلكترونيا 
أول من أمس في مقره مبركز الشهيد في 
الدعية، وشهدت حضور جميع ممثلي 
األندية املشاركة في البطوالت احمللية 
املوسم املقبل. وتناولت الدورة كيفية 
تســجيل الالعب احمللــي في مختلف 
املراحــل الســنية ومبختلــف أنــواع 
التســجيل ســواء عن طريق االنتقال 
احلر أو نظام اإلعارة، فضال عن طرق 
تســجيل الالعبني من مواليد الكويت 
باإلضافة الى العبي املراحل السنية.

وقال عضو مجلس اإلدارة مشعل 
القبندي اننا أجنزنا عدة برامج تصب 

في مصلحة كرة اليد الكويتية آخرها 
تدشــني برنامــج تســجيل الالعبــني 
إلكترونيا، والذي يشكل قفزة نوعية 
فــي املجال حيث انــه األول من نوعه 
الذي يطبق في االحتادات الكويتية إذ 
ان تصميمه وتنفيذه جاء عبر االحتاد 
ولم يستورد من أي جهة خارجية، كما 
قمنــا بعمل نظام البريــد اإللكتروني 
اجلديد ونظام إدارة املوارد البشرية، 
وقريبا سنعلن عن تدشني موقع االحتاد 
اجلديد على الشبكة العنكبوتية (ويب 
ســايت )، كما سنعلن عن برامج عدة 
تتعلق باملسابقات وعملية التسجيل في 
امللعب لالرتقاء باإلحصائيات وحتليل 
املباريات وكل ما يتعلق بتطوير اللعبة 

فنيا وإداريا.

محترفان في «اليد».. هل تنجح التجربة؟
حامد العمران

بات القرار الذي اتخذه مجلس إدارة احتاد كرة 
اليد برفع عدد احملترفني في كل فريق املوسم املقبل 
الى اثنني مثارا للجدل، بني مؤيد للقرار ومعارض 
له، الســيما انه ســمح للمحترفني املشــاركة بذات 
الوقــت في امللعب، مما يعني ان ثلثي الفريق فقط 
ســيكونان العبني محليني والثلــث محترفني، بعد 
اســتثناء حارس املرمى، وهو مــا اعتبره اجلانب 
املعــارض للقرار ظلما لالعب الكويتي وســيفقده 
فرصة املشاركة خاصة في اخلط اخللفي، مما يقلل 
من مستوى الالعب احمللي ويضعف خبرته، وبالتالي 
التأثير على منتخباتنا الوطنية. أما اجلانب املؤيد 
فيؤكد ان املســتوى الفني للعبة بوجود محترفني 
اثنني سيرتفع وسيكون االحتكاك أقوى، وستزيد 
فرصة الفرق البعيدة عن املنافسة في العودة مجددا 
الى الصفــوف األمامية متى مت االختيار بالشــكل 
الصحيــح. وبغــض النظر عن هــذا االختالف بني 
املؤيدين واملعارضني فما من شــك في ان املستوى 
الفني ســيرتفع، ولكن في الوقت نفسه يجب على 
األندية ان تنتقي محترفيها بعناية، وتختار من هم 
أفضل من الالعب احمللي حتى تكون االستفادة الفنية 
كبيــرة، وعندئذ فمن الطبيعي ان الطرق الدفاعية 

ســتتغير وســيتغير الفكر الفني عند املدربني مع 
التركيز على اجلانب الدفاعي وتغيير منط التدريبات 
ليتناسب مع املستوى الهجومي العالي إذا افترضنا 
ان احملترفــني مميزون، وهذا قد يصب في الصالح 
العام الى جانب خلق منافسة شريفة بني الالعبني 
إليجاد مكان في التشــكيلة األساســية، فضال عن 
تســهيل مهمة إيجاد العبني محترفني للمشاركات 
اخلارجيــة والذين يصل عددهــم إلى ٤ محترفني، 
وميكن ألي فريق كويتي االستعانة مبحترفني من 
الفرق احمللية األخــرى، وبذلك تزيد فرصة الفرق 
الكويتية في املنافســة على األلقاب في املشاركات 

اخلليجية والعربية واآلسيوية.
وفي النهاية فالســؤال الذي يطرح نفسه بقوة 
هو: هل األندية قادرة من حيث اجلانب املادي على 
اختيار محترفني على مستوى عال، أم ان البعض 
سيتعذر عليه التعاقد ويكتفي بالالعبني احملليني او 
جلب العبني من الدول املجاورة مستواهم يضاهي 
مســتوى الالعــب احمللي؟ ال ميكن اجلــزم بنجاح 
التجربة او التنبؤ بفشلها إال بعد انتظار ما سيسفر 
عنه املوسم األول بعد تطبيق القرار، وبعدها ميكننا 
تقييم التجربة بالشكل الصحيح، وبناء عليه تتضح 
حينها املطالبة إما باالستمرار أو تغيير القرار مبا 

يتناسب مع املعطيات احمللية.

دورة خاصة لتسجيل العبي «اليد»

العمومية «العادية» الحتاد 
الكرة الطائرة والتي عقدت 
مساء امس في مقر االحتاد 

 كما اعتمدت 

عبدالعزيز جاسم

بعد حراك شــهدته األيــام املاضية باحتاد 
كرة القدم تخلله تقدمي بعض االســتقاالت من 
عدد مــن أعضاء مجلس ادارتــه اثر النتائج 
املتواضعة ملنتخبنا الوطني األول وخروجه 
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى الدور 
احلاسم لتصفيات مونديال ٢٠٢٢ في 
قطر، ثم الهزمية من منتخب البحرين 
في الــدور التمهيدي املؤهل الى بطولة 
كأس العرب التي ستستضيفها قطر أيضا، 
قرر مجلس إدارة احتاد كرة القدم دعوة األندية 

لعقد اجلمعية العمومية العادية وغير العادية يوم 
االثنني املوافق ٩ اغسطس املقبل، وذلك للنظر 
في جدول االعمــال والتقارير املالية واالدارية 
للسنوات املنتهية (٢٠١٨ - ٢٠١٩، ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 

٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١) في اجلمعية العمومية العادية.
كما سيتم النظر في التعديالت املقترحة على 
النظام األساسي، والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 
اعتماد التعديالت املقترحة على النظام االساسي 
من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واجلمعية 
العمومية لالحتاد، وكذلك النظر في االستقاالت 
املقدمة من كل من نائــب رئيس مجلس إدارة 
االحتاد أحمد عقلة واعضاء مجلس االدارة في 

اجلمعية العموميــة غير العادية. الى ذلك، قرر 
االحتاد إقامة حفل تكرمي لالعب نادي القادسية 
واملنتخب الوطني بدر املطوع بعد حصوله على 
لقب عميد العبي العالــم بعد ان خاض مباراة 
منتخب البحرين األخيــرة مع االزرق وكانت 
رقم ١٨٥ له، منتزعا اللقب من الالعب املصري 
الســابق أحمد حســن الذي خاض ١٨٤ مباراة 
مع منتخب مصر. وتقرر ان يكون احلفل يوم 
الثالثاء املوافق ٦ يوليو، وباإلضافة إلى ذلك، قرر 
االحتاد فتح باب تقدمي الدعم من الشخصيات 
الراغبة في تكرمي الالعب تقديرا  والشــركات 

جلهوده ومسيرته الرياضية احلافلة.

للنظر في تعديالت النظام األساسي والدعوة النتخابات مبكرة.. وتكرمي خاص لعميد العبي العالم ٦ يوليو

املطوع يرّد على حسن: فخور بتهنئتك
حرص العب منتخب مصر واألهلي والزمالك السابق أحمد حسن 
على تهنئة العب األزرق بدر املطــوع بعد حصوله على لقب عميد 
العبي العالم، خالل املباراة التي خاضها مع املنتخب الوطني مؤخرا 
أمام البحرين وهي رقم ١٨٥ له متجاوزا أحمد حســن.وعبر حسابه 
الرسمي على «تويتر»، كتب حسن: «فخور بالسنوات التي قضيتها 
عميدا لالعبي العالم.. ها هي الراية كما انتقلت لشخصي من النجمني 
الكبيرين حســام حسن ومحمد الدعيع تنتقل اليوم للنجم العربي 
الكويتي بدر املطوع بعد وصوله لرقم ١٨٥ مباراة دولية فكل التهنئة 
له مع متنياتي بدوام العطاء والتقدم». وفي املقابل رد املطوع على 

تغريدة حســن عبر حسابه على «تويتر» معلقا: «فخور جدا لتهنئة 
الكابنت الكبير أحمد حسن كابنت منتخب مصر سابقا لوصولي لـ ١٨٥ مباراة دولية 

مع املنتخب، شــكرا لك من القلب وهذا شرف لي ألنك من الالعبني اللي الكل يقتدي 
بلعبك وجنوميتك خالل مسيرتك الرياضية».

جانب من دورة تسجيل الالعبيني

عميدا لالعبي العالم.. ها هي الراية كما انتقلت لشخصي من النجمني 

«الكرة» يدعو األندية جلمعيتني عموميتني في أغسطس

التونسي إلياس الزمال ظهر بشكل جيد مع الكويت في البطولة اآلسيوية


